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1. INLEDNING

1

Inledning
HANNA LEHTI-EKLUND

Den här boken är en undersökning av en unik brevväxling från 
sekelskiftet 1900 mellan den finländske fabrikören Paul Sine-
brychoff och fyra personer verksamma inom konstfältet i 

Sverige. Paul Sinebrychoff d.y. (1859–1917), som är den ena parten 
i brevväxlingen, var direktör för bryggeriet Sinebrychoff 1888–1917. 
Under sin livstid kom han också att bygga upp en ansenlig konst-
samling som i dag ägs av Konstmuseet Sinebrychoff. De brev som 
behandlas i den här boken har tillkommit i samband med att Sine-
brychoff byggde upp sin konstsamling. De svenska parterna i brev-
växlingen är personer som var konstsamlare eller arbetade i konst-
branschen. Materialet består av affärskorrespondens som är av ett 
speciellt slag. I breven förhandlas om köp och försäljning av konst-
verk, men där beskrivs även målningar och artefakter och efterlyses 
information om objekt för tilltänkta köp.

Syftet med den här boken är att ge en språklig analys av breven 
och korrespondensen som huvudsakligen är skrivna mellan åren 1899–
1904. Materialet utgör ett utdrag ur den enorma brevväxling som Sine-
brychoff lämnade efter sig (se nedan och kap. 2). Värdefullt är att det går 
att spåra längre händelseförlopp, eftersom både skickade och mottagna 
brev har sparats. Brevkedjorna för den här boken har valts ut för att få 
med aktörer som spelade en viktig roll när Sinebrychoff byggde upp sin 
konstsamling. Dessa är representanterna för Bukowskis konsthandel, 
direktören Carl Ulrik Palm och medarbetaren, senare delägaren, Sigrid 
Lindqvist (senare Carlsund), konstsamlaren Axel Durling samt amanu-
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ensen för Nationalmuseum i Sverige, Osvald Sirén. Paul Sinebrychoff 
hade olika relationer till dessa personer, vilket framgår av korrespon-
densen. Eftersom breven sträcker sig över en period på fem år, kan man 
också se en viss utveckling i relationerna under tiden. Studierna i denna 
bok tar fasta på syntax, lexikon, språkliga handlingar och ortografi. Att 
breven är led i långa skrivna dialoger möjliggör en undersökning av 
dialogiska drag såsom bruket av pragmatiska partiklar och mottagar-
anpassning med signalering av övergång till nya ämnen. Inledningsvis 
beskriver vi breven och skribenterna och placerar dem i en historisk 
och forskningsmässig kontext.

En kombination av tre faktorer gör forskningsmaterialet unikt: 
tidpunkten när breven är skrivna, genren affärsbrev och brevked-
jorna mellan mottagare och sändare som har sparats under olika peri-
oder. Det finns inte många undersökningar av svenskan i Finland och 
i Sverige kring sekelskiftet 1900. Detta sekelskifte torde kunna ses som 
en period som fortfarande representerar det långa 1800-talet men som i 
viss utsträckning redan börjar påverkas av de förändringar, till exempel 
intimisering av språkbruket, som kom att prägla 1900-talet (jfr t.ex. 
Mårtensson 1988 och Fremer 2018). Språkligt sett utgör breven alltså 
ett intressant  forskningsobjekt: till exempel syntaxen och dess komplex-
itet samt ortografin var områden där större språkliga ändringar höll på 
att ske eller redan var igång. Det är typiskt för affärskorrespondens att 
texterna innehåller språkhandlingar såsom krav och erbjudanden som 
är väsentliga för köp och försäljning, men som ofta saknas i privatbrev. 
Dessa erbjuder en möjlighet att undersöka hur förhandlingar fram-
skrider och hur de relevanta språkhandlingarna uttrycks. 

Boken är resultatet av ett forskningsprojekt där de ovannämnda 
infallsvinklarna – tid, genre och dialogicitet – står i centrum. Vi har 
velat lyfta fram det som språkligt sett verkar vara typiskt för sekel-
skiftet, men också analysera genremässiga och språkliga drag som är 
kännetecknande för det här materialet. 

Kapitlen 1–4 utgör bakgrundskapitel som beskriver projektet, de 
centrala dragen i breven och skribenterna. De språkliga analyserna 
finns i kapitlen 5–11. I kapitel 1 redogörs för det projekt som har 
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lett till sammanställningen av en brevkorpus och analyserna i den här 
boken. Dessutom presenteras de centrala personerna i brevmaterialet: 
Paul Sinebrychoff, Carl Ulrik Palm, Sigrid Lindqvist, Osvald Sirén 
och Axel Durling. Kapitlet avslutas med en redogörelse för forsknings-
läget. I kapitel 2 beskriver jag breven i materialet som artefakter och i 
siffror. Kapitel 3 tar fasta på centrala drag i den undersökta korrespon-
densen: breven utgör en dialogisk diskurs men är samtidigt texter med 
institutionella och privata drag. Beatrice Silén och jag skriver här även 
om interaktionen i brevväxlingen och om typiska drag i affärsbrev som 
också innehåller personliga inslag. I kapitel 4 beskriver jag tillsammans 
med Daniela Piipponen vad som är karakteristiskt för de inledande 
och avslutande hälsningsfraserna i breven. Samtidigt redogör vi för hur 
skribenterna tilltalar varandra och hur praktikerna ändras med tiden. 

I analyskapitlen 5–11 behandlas vad som språkligt och genremäs-
sigt sett är utmärkande för korrespondensen. Jannika Lassus och Mona 
Forsskåhl gör i kapitel 5 en analys av typiska lexikala drag i breven. 
De undersöker skribenternas ordval genom kvantitativa analyser. De 
lexikala valen återspeglar de pågående affärsförhandlingarna samtidigt 
som skribenterna har vissa individuella preferenser när det gäller val av 
ord och uttryck. I kapitel 6 undersöker Daniela Piipponen hur varia-
tionen i ortografin kring sekelskiftet 1900 tar sig uttryck i brevsam-
lingen. Hon analyserar hur skribenternas sätt att stava förhåller sig till 
ortografiska normer och aktuella reformer i svenska språket. 

Syntaxen och meningsbyggnaden i breven analyseras ur flera 
synvinklar. I kapitel 7 studerar Ruut Korpinen egenskaperna hos sär -
skilt långa och komplicerade meningar, det vill säga perioder. Hon 
definierar begreppet period och undersöker hur frekvent och i vilken 
form den periodiska meningsbyggnaden förekommer hos de olika 
skribenterna. I kapitel 8 analyserar Beatrice Silén bruket av uppma-
ningar och erbjudanden i förhandlingen om olika konstföremål. Hon 
studerar realiseringen av de här språkhandlingarna och hur kontexten 
och relationen mellan skribenterna avspeglas i valet av struktur. Den 
skriftspråkliga syntaxen i breven präglas av att skribenterna tenderar att 
placera även andra adverbial än satsadverbial i mittfältet. Silén studerar 
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i kapitel 9 den här företeelsen och vilka ordföljdsprinciper som verkar 
ligga bakom en sådan placering av adverbial. 

Det framgår på olika sätt i breven att skribenterna anpassar sig till 
mottagarna. De tar hänsyn till sin gemensamma historia och vad de tidi-
gare har skrivit om. De anpassar sitt sätt att hälsa och tilltala varandra 
enligt den relation som råder mellan dem. När de strukturerar topikerna 
i breven utnyttjar de olika slags markörer och ledföljd för att göra inne-
hållet lätt tillgängligt för mottagarna och för att visa anknytningen till 
den tidigare brevväxlingen. I kapitel 10 diskuterar jag den här typen av 
mottagaranpassning. Jan Lindström och Therese Lindström Tiedemann 
tar i kapitel 11 upp bruket av modaladverbet nog. Adverbet kan under-
stryka talarens (skribentens) subjektiva visshet om något, eller så kan det 
hänvisa till vad talaren förmodar om den andres inställning, intentioner 
med mera, varvid adverbet fungerar intersubjektivt. De subjektiva och 
intersubjektiva betydelsepotentialerna hos nog realiseras i brevväxlingen 
beroende på kontexten och relationen mellan skribenterna. 

I ett sammanfattande kapitel jämförs den språkliga utvecklingen i 
korrespondensen med tidigare forskning i 1900-talets språkliga trender. 
Där diskuteras också variationen mellan skribenternas sätt att uttrycka 
sig. Vi ger en översikt över hur ett dialogiskt perspektiv genomsyrar 
breven där skribenterna tar hänsyn till och anpassar sig till varandra, 
tar initiativ och bemöter dem. Inom handel med konstverk står erbju-
danden och krav i centrum.

1.1 Projektet Sinebrychoffs brev

Paul Sinebrychoffs brevsamling omfattar åren 1881–1909. I sin helhet 
består den av 1 455 brev. Av breven har i dag cirka 650 transkriberats 
och översatts till finska. De flesta av dessa brev hör ihop med köp och 
försäljning av konst. I brevsamlingen ingår emellertid också brev som 
skrivits i samband med att Sinebrychoff skaffat varor till sitt bryggeri 
samt ett antal personliga brev. Fortfarande väntar alltså en hel del brev 
på att bli transkriberade. 
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De brev som gäller Sinebrychoffs konstköp transkriberades, över-
sattes till finska och digitaliserades i början av 2000-talet i första hand 
av nordister vid Helsingfors universitet på uppdrag av Konstmuseet 
Sinebrychoff (se förordet). Det visade sig att uppgiften ingalunda var 
enkel eftersom språket representerade äldre svenska, handskrifterna var 
svårtolkade och framför allt för att brevsamlingen var så omfattande. 

I dag har de transkriberade och översatta breven gjorts digitalt och 
fritt tillgängliga för forskare och den stora allmänheten med konst-
museets, transkriberarnas och översättarnas tillstånd via FIN-CLARIN. 
Det är ett konsortium mellan finländska universitet, IT-centret CSC 
och Institutet för de inhemska språken som bland annat hjälper fors-
kare att dela forskningsdata genom Språkbanken i Finland.1 Breven 
har förts till Språkbanken och kan användas med korpusverktyg.2 Paul 
Sinebrychoffs egna brev har dessutom förts till avdelningen ”Äldre 
finlandssvenska texter” vid Språkbanken i Sverige.3 Språkbanken i 
Finland erbjuder webbservice med material och redskap för forskar-
samfundet, framför allt i form av språkkorpusar på finska och flera 
andra språk. Språkbanken i Sverige är en motsvarande organisation som 
utvecklar och erbjuder korpusar på svenska och redskap för forskare. 
Den upprätthålls av Göteborgs universitet. Med korpusverktyget Korp 
som tillhandahålls av båda språkbankerna kan man göra sökningar och 
sorteringar av ord och fraser i stora korpusar. De tolkade och översatta 
breven är också tillgängliga via Konstmuseet Sinebrychoff.4 

Analyserna i den aktuella boken bygger på brevväxling som uttryck-
ligen handlar om konst. Ett annat kriterium vid valet av material har 
varit att breven ska ingå i längre brevkedjor där skribenterna i flera på 

1 Om FIN-CLARIN, se Språkbankens sida https://www.kielipankki.fi/organisaatio/
fin-clarin/.

2 Korpusen Korp, https://korp.csc.fi/?mode=swedish/lang=fi; http://spraakbanken.gu.
se/korp/

3 https://spraakbanken.gu.se/korp/?mode=fisk1800?lang=sv&stats_reduce=word&c-
qp=%5B%5D

4 Paul Sinebrychoffs brevsamling, http://kirjearkisto.siff.fi/Default.aspx?alias=kirjearkis-
to.siff.fi/se

https://www.kielipankki.fi/organisaatio/fin-clarin/
https://www.kielipankki.fi/organisaatio/fin-clarin/
https://korp.csc.fi/?mode=swedish/lang=fi
http://spraakbanken.gu.se/korp/
http://spraakbanken.gu.se/korp/
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varandra följande brev diskuterar eller förhandlar om olika ärenden. 
Affärsbrev eller personliga brev som inte ingår i långa brevkedjor har 
inte inkluderats i våra undersökningar. Härigenom har vi fått ett bättre 
avgränsat material, men också ett material som består av en speciell typ 
av affärsbrev. Som tidigare nämndes behandlar den här boken korre-
spondensen mellan Paul Sinebrychoff (PS) och fyra personer: fröken 
Sigrid Lindqvist (SL), senare fru Carlsund, och direktör Carl Ulrik 
Palm (CUP) som båda arbetade vid konsthuset Bukowski, amanuens 
Osvald Sirén (OS) samt hovrättsrådet/hovrättens skrivare, konstsam-
laren Axel Durling (AD).

1.2 Paul Sinebrychoff och de andra brevskrivarna

Fabrikören Paul Sinebrychoff och hans hustru Fanny byggde under 
flera årtionden upp en för finländska förhållanden ansenlig konstsam-
ling. Samlingen innehöll över 700 föremål. (Pettersson 2004) Paul Sine-
brychoff, också kallad Paul den yngre, var tredje generationens bryggeri-
ägare. Släkten Sinebrychoff kom ursprungligen från Ryssland. Pauls 
farfar Pjotr, eller Peter, hade startat en handel som proviantör för 
Svensksunds garnison och utvidgade den sedermera till ett bryggeri 
och krog i Kotka (Pullinen 2002:138). Paul den yngres farbror Nikolaj 
anses ha varit ett ekonomiskt geni som på en kort tid expanderade sin 
fars affärsverksamhet till en blomstrande handel och bryggeri. År 1817 
flyttade han verksamheten till Sveaborg utanför Helsingfors och 1821 
startade byggandet av ett bryggeri i Sandviken. Nikolajs bror, Paul den 
äldre, övertog ledningen av bryggeriet 1852 och byggde ytterligare ut 
verksamheten. (Pullinen 2002:140 ff.) Enligt Engman (2016:99 f.) 
var Paul Sinebrychoff d.ä. på ”1870-talet […] en av stadens inflytel-
serikaste män” och släkten Sinebrychoff hörde till Helsingfors rikaste 
släkter i slutet av 1800-talet. 

Släktens yngre generation övergick så småningom från en rysk till en 
svensk kultur, vilket var typiskt för den sociala och ekonomiska eliten i 
Helsingfors under 1800-talet. Medan Paul den äldre fortfarande gärna 
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talade ryska, var svenska det första språket för hans söner Paul och 
Nicolas (Pullinen 2002:145). I Paul Sinebrychoffs brevsamling finns 
endast få brev på ryska. 

Paul den yngre övertog ledningen av bryggeriet 1888 efter sin bror 
Nicolas och fortsatte som verkställande direktör ända till sin död (Mäkelä- 
Alitalo, Heikkinen & Keltanen 2009:81). År 1883 hade Sine          brychoff gift 
sig med skådespelaren Fanny Grahn. Samlandet av mål ningar, minia-
tyrer, silver och porslin blev en gemensam hobby för paret Sinebrychoff. 
Paul Sinebrychoff hade stora investeringar i många finländska företag. 
De medel som han investerade i den ständigt växande konstsamlingen 
härstammade i stor utsträckning från andra källor än bryggeriverksam-
heten. Sinebrychoff har beskrivits som en man som inte var speciellt 
tålmodig och som också hade ett häftigt lynne, men som idkade väl -
görenhet i stor utsträckning. När Paul Sinebrychoff plötsligt dog i en 
hjärt attack 1917, efterlämnade han en miljonförmögenhet. Äktenskapet 
var barnlöst och när kommerserådinnan Fanny Sinebrychoff dog 1921 
testamenterade hon konstsamlingen till finska staten. (Mäkelä-Alitalo,  
Heikkinen & Keltanen 2009:84, 122)

Teckning från början av 1880-talet av Sinebrychoffs bostads- och bryggeribyggnader 
vid Sandvikskajen i Helsingfors.
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flera år och Siréns utlandsresor och forskningsobjekt påverkade också i 
viss utsträckning hur konstsamlingen byggdes upp. Med tiden uppstod 
en vänskap mellan dessa två och Sinebrychoff fungerade som mecenat 
i samband med Siréns konstvetenskapliga bokutgivning. 

Hovrättssekreteraren Axel Durling (1861–1934) var en stor konst-
samlare och ivrig släktforskare. Modéer (2014:86) beskriver honom 
som en imposant figur vid Svea hovrätts administrativa avdelning. 
Hovrättspresidenten Harry Guldberg (1966:83) har liknat Durlings 
resliga gestalt vid kung Oscar II. En lång brevväxling med Sinebrychoff 
under år 1899 gäller flertalet tavlor som Durling försökte sälja till Sine-
brychoff. Slutligen gjorde de också upp om inköp av flera tavlor, däri-
bland Lorenz Pasch d.ä:s Flöjtblåsande gosse (se kap. 8 och 11). Dess-
utom finns det en kortare brevkedja från år 1900 där skribenterna 
utbyter åsikter om konst.

Osvald Sirén Axel Durling
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1.3 Forskningsläget

Om forskningsläget gällande svensk affärskorre spondens kring sekel-
skiftet 1900 kan man konstatera att genren inte har undersökts i större 
utsträckning. Dessutom är materialet för den aktuella undersökningen 
rätt så speciella affärsbrev som endast fokuserar på handel med konst-
verk. I sin artikel om korrespondens vid en skotsk bank på 1800-talet 
betonar Dossena (2006) att man vid analysen ska beakta orsaken till 
att brevet har skickats samt relationen mellan skribenterna, eftersom 
affärsbreven är knutna till tid och plats men också till sin sociala miljö. 
Också Bremner (2017), som har forskat i skrivande på arbetsplatser 
och inom affärslivet i modern tid, betonar betydelsen av den kontext 
där skrivandet sker. I vår bok om korrespondensen kring konsthandel 
har vi beskrivit aktörerna och deras relation till varandra rätt utförligt 
för att det ska vara möjligt att förstå kontexten för korrespondensen 
och det sammanhang som skapas genom brevväxlingen. 

Kommunikationen inom affärslivet på svenska har studerats under 
senare hälften av 1900-talet och på 2000-talet, men ur perspektiv som 
inte direkt är tillämpbara på våra undersökningar. Studierna har i första 
hand gällt skrivverksamheten och den kontext där texterna produceras. 
Jämtelid (2002) undersöker produktionen av flerspråkiga texter och 
Charles och Louhiala-Salminen (2007) språkval vid svensk-finska inter-
nationella företag, medan språkval inom företag i Finland har under-
sökts av Strömman (1995). Gunnarsson (2009) skriver i sin bok om 
professionell diskurs bland annat om texter inom internationella företag 
och deras läsare. I en övergripande analys om skrivande som verksamhet 
vid banker och ingenjörsbyråer i tre olika länder fokuserar Sörlin (2000) 
på vilka kontextuella faktorer inom närmiljön och det nationella och 
internationella området som påverkar skrivandet på arbetsplatserna. 
Kunskapsluckorna beträffande affärskorrespondens kan delvis förklaras 
med att det är svårt att få tag i material på grund av sekretessbelagda 
förhandlingar (se t.ex. Lassus & Tanner 2019).

Det finns dock många studier om brevställare, privatbrev och brev-
kultur på 1800-talet och i början av 1900-talet. Det finns också forsk-



24

HANDEL MED KONST

ning om de förändringar som sker i svenska språket under 1900-talet 
och som anses ha sin startpunkt i det sena 1800-talet, framför allt i 
olika typer av sakprosa, även om fokus sällan har varit på sekelskiftet 
1900 (se Mårtensson 1988 och nedan). I genomgången av forsknings-
läget för studierna i den här boken behandlas forskningen i svenskan 
kring sekelskiftet 1900, studier av sakprosa, brevställare och brevspråk 
i den utsträckning det är relevant för de separata undersökningarna.

1.3.1 Svenska språket kring sekelskiftet 1900 
och forskning i sakprosa

Flera studier om utvecklingen av svenskan under 1900-talet har 
sammanfattats av Mårtensson (1988). Enligt henne är de viktigaste 
trenderna förenkling, utjämning och specialisering inom ordförrådet. 
Dessutom har tal- och skriftspråket närmat sig varandra. Enligt Ståhle 
(1970b:28 ff.) och Molde (1970:14 f.) berör de stora förändringarna 
under 1900-talet meningsbyggnaden, formläran och ordförrådet. 

Inom forskningsprojektet Svensk sakprosa 1750–2000 har en del av 
författarna också studerat texter från slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet (se Melander & Olsson red. 2001). I de empiriska studi-
erna behandlas bland annat texter i läromedel, inom folkbildning och 
olika slags offentliga texter samt texter som hänför sig till hemmet och 
kroppen. I sin artikel om Verdandisvenska närläser Josephson (2001) 
studentföreningen Verdandis småskrifter mellan 1880 och 1910 som 
framför allt representerar en populärvetenskaplig genre. Vid studiet av 
stilen och syntaxen i skrifterna kommer Josephson (2001) fram till att 
en del drag  i dem antyder förändringar i sakprosa såsom att menings-
längden minskar och informationstätheten ökar från sent 1800-tal till 
1970-talet (se också Svensson 1993, Melander 1991 och Lagerholm 
1999). Som sådana drag nämner Josephson till exempel att den populär-
vetenskapliga genren överger en äldre periodbyggande stil, har mindre 
uttryck för epistemisk modalitet och med tiden förlorar sina muntliga 
drag som hör ihop med en föreläsande stil. Josephson förknippar de 
stilistiska förändringarna med ett ökat samhälleligt samförstånd som 
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inte längre kräver till exempel omständlig meningsbyggnad. Byrman 
(2001) drar liknande slutsatser i sin undersökning av notiser. Hon visar 
att genren mot slutet av 1800-talet börjar hitta sin form: notiserna är 
informationstäta men har en enkel syntax med få bisatser och korta 
meningar samt ett abstrakt ordförråd. Den här utvecklingen fortsätter 
mot enklare syntax och större informationstäthet. 

Holm (1970) behandlar bland annat förenklingen i meningsbygg-
naden i sakprosa mellan 1860 och 1960. Det framgår inte exakt när 
processen har skett, men Holm visar med exempel hur antalet ord i 
satser och antalet satser i meningar har minskat. Minskningen gäller 
också långa attribut och adverbial. 

I Tandefelt (2013) undersöks utvecklingen i en specifik genre, 
nämligen reklamspråk, på 1900-talet i Finland och i Sverige. Analysen 
gäller stavning, tilltal, verbmorfologi och olika ordklasser. Tandefelt 
noterar i synnerhet att det i varuhuset Stockmanns texter sker en infor-
malisering under krigsåren som gäller flera talspråkligare drag. Hennes 
slutsats är att det är kvinnorna som kliver in i arbetslivet som skapar 
förändringen. Efter kriget återvänder en skriftspråkligare stil i annon-
seringen. 

1.3.2 Forskning om brevställare, brev och brevspråk

Svensk brevskrivning har undersökts bland andra av Hansson (1988), 
Helgeson och Nordenstam (red., 2003) och Persson (2006). Persson 
(2006:16), som har skrivit sin avhandling om brevskrivningen inom 
en familj på 1800-talet, konstaterar att även om brevskrivningen ökar 
under 1800-talet har breven inte undersökts språkvetenskapligt i större 
utsträckning (jfr Nordenstam 2007:216). Nordenstam (2007) defi-
nierar den privata brevgenren som bruksskrift och som konstform. 
Hon har undersökt funktionen i brevväxlingen mellan Sophie Adler-
sparre och Rosalie Olivecrona på 1800-talet och konstaterar att breven 
handlar om både privata ärenden och redaktionellt arbete. Med konst-
form menar hon att privata brev kan ses som berättelser där brevskri-
varjaget intar olika positioner och lyfter fram sådant som är angeläget 



26

HANDEL MED KONST

för hen i den aktuella kontexten. Breven har en minnesskapande funk-
tion, men det är viktigt att inse att brevskrivarna kan iklä sig olika 
roller. De privata breven utgör precis som affärsbreven i vårt material 
en blandad genre (se kap. 3).

Brevställare blev populära på 1800-talet (Hansson 1988). Det 
skrevs många brevställare och de lästes också flitigt. Innehållet var ofta 
ganska stereotypiskt. Bland de olika brevmodellerna gavs också råd för 
olika slags affärskorrespondens (se kap. 3). Mönsterbreven var främst 
riktade till medelklassen, men också till ”grupper med lägre placering 
på samhällsstegen” (Hansson 1988:71). Även om brevställarna strävade 
efter att ge ”naturliga” modeller för brevskrivandet, menar Hansson 
att det fanns ett retoriskt arv kvar som man kan se i mönsterbreven. 
Orsaken till att brevställarlitteraturen på 1800-talet följer 200 år gamla 
modeller är enligt Hansson (2003:43) att modellerna hämtades från 
skolan där undervisningen gick ut på att lära elever att skriva brev 
enligt ett retoriskt bundet mönster. I sin undersökning av mäns och 
kvinnors sätt att skriva brev från 1600- till 1800-talet påpekar Hansson 
(2003) att skolpojkar i 1800-talets Sverige fick öva sig i denna reto-
riskt präglade brevskrivning som följde normer som vid det laget redan 
hade övergetts i det övriga Europa. Hansson menar att eftersom kvin-
norna inte fick en sådan formell utbildning i genremodeller kunde de 
formulera sina brev friare än männen som undervisades i brevskrivning 
ända tills 1878 års skolordning trädde i kraft. Av analyserna i vår bok 
framgår att dylika skillnader mellan könen också framträder i den Sine-
brychoffska affärskorrespondensen.

Som exempel på vilka råd som gavs i en brevställare får här tjäna 
den fjärde upplagan av Westerbergs (1851) populära brevställare som 
har underrubriken En Praktisk Hjelpreda wid författandet af Alla slags 
Bref, Uppsatser och Juridiska Skrifter som förekomma i det Borgerliga och 
Affärslifwet […] (jfr Hansson 1988:65; se också kap. 3). Westerbergs 
mönsterbrev omfattar alltså både privata brev och affärskorrespon-
dens. Bland dem finns till exempel ett brev där en köpman påminner 
om en obetald räkning eller ett brev där en handlande rekvirerar 
varor. Westerberg (1851:6 f., 15 f.) definierar brevet som ett skrift-
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ligt meddelande som ”träder i samtalets rum”. Det ska ”wäcka hos 
emottagaren samma illusion, som om han hörde och såg oss”. Av ett 
välskrivet brev förutsätts att det ska ha en naturlig och fri tankegång, 
men att där också råder ordning och sammanhang. Westerberg utgår 
från att alla brev omfattar titulatur, inledning, avhandling av ämnet, 
slut, ort och datum samt underskrift. Han poängterar betydelsen av 
korrekt titulatur, men anser också att ett passande slut är ”oundgäng-
ligt”. Till förnäma personer kan man skriva: ”Jag förblifwer med den 
utmärktaste, (fullkomligaste, renaste, mest oskrymtade, uppriktigaste, 
oföränderligaste) högaktning [. . . ].” Liknande avslutningar går också 
att finna i vårt material (se kap. 4).

Språket och kommunikationen i privata svenska brev kring sekel-
skiftet 1900 i Finland har studerats åtminstone av Nordlund-Laurent 
(2005, 2006, 2007 och 2009), Rossi (2013, 2016) och Saari (2005). 
Nordlund-Laurents undersökningar gäller brevväxlingen mellan syst-
rarna Anna och Helena Westermarck. Hon (2005) diskuterar bruket 
av vet du som en diskursreglerande markör som skapar samhörighet 
och gör mottagaren till exempel delaktig i vad som har hänt. Hon 
(2006) behandlar också muntlighet i breven och utreder (2007, 2009) 
hur topiker introduceras och hur offentliga topiker behandlas i privat 
brevväxling. Rossi (2014, 2016) studerar i sina artiklar brevskrivarnas 
nätverk, brevens innehåll, språkliga utformning, hälsningsfraser och 
tilltal. I hennes artiklar handlar det om brev till två mödrar från en son 
och en dotter och om brev till en sjökapten och rektor från kolleger 
och tidigare elever. Språkval, kodväxling och språkbruk har undersökts 
av Saari (2005). Materialet för hennes artikel består av brev som lära-
rinnan Sofia Bergh skrev mellan 1912 och 1929 till sin dotter och sin 
son.

Brevskrivning som vardagligt skriftbruk bland allmogen i Norden på 
1800-talet har undersökts i flera projekt. Liljewall (2012) beskriver det 
passiva skriftbrukets övergång till aktivt vid sidan av att skrivkunnig-
heten ökar i Sverige. Samma slags ökande skriftbruk på finska i Finland 
har studerats av Nordlund (2013) när hon har undersökt östfinska 
bönders brevväxling med handelshuset Bergbom och brevväxlingen 
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med utvandrare till Amerika. Det ökade skriftbruket ledde också till 
nya genrer. Nyhetstexter som ny genre på standardiserad finska växer 
fram på 1800-talet. Pallaskallio och Nordlund (2018) belyser genrens 
tillkomst genom att undersöka läsarbrev som har skickats med lokala 
nyheter från landsorten till redaktionen. Edlund (2012) har i sin tur 
visat hur vykortet introduceras i Sverige i slutet av 1800-talet och hur 
vykortsskrivandet etableras som skriftpraktik i början av 1900-talet.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att språkbruket i affärskor-
respondens vid den aktuella tidpunkten inte har stått i fokus i ling-
vistisk forskning. Vad gäller svenska språkets utveckling överlag har 
man kommit fram till att flera utvecklingstrender inom andra genrer 
på 1900-talet, såsom förenkling och intimisering, sätter igång i slutet 
av 1800-talet. Många genrer i sakprosa håller dock först nu på att växa 
fram och specialiseras. Eftersom affärskorrespondens inte heller utgör 
en renodlad genre kring sekelskiftet 1900, kan forskning i privata brev 
sannolikt tillämpas på och jämföras med flera drag i de institutionella 
breven. Brevställare fungerar som modell för korrespondens på 1800-
talet, men deras syn på brevskrivning verkar vara rätt så konservativ. 
Den Sinebrychoffska affärskorrespondensen erbjuder alltså möjligheter 
att studera en skriftpraktik som vi hittills har haft rätt så begränsad 
inblick i. Språkligt sett kan man tänka sig att dessa brev kring sekel-
skiftet 1900 placerar sig vid en brytningspunkt för skriven svenska. I 
den här boken utreder vi hur brevskrivarna förhåller sig till det konser-
vativa och det moderna, men fokuserar också på den individuella varia-
tionen och på konsthandelns genremässiga specialdrag.


